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Jak často lidstvo ústy básníka lká nad tím, 
že čas nelze zastavit,

že nezadržitelně spěchá kupředu, 
aby nezávisle na přáních člověka

odbíjel hodinu za hodinou, 
den za dnem, rok za rokem.

A najednou člověk obhlíží tu cestu let 
a určitě s dávkou smutku a melancholie povzdechne.

Jak to uteklo!
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Antonín Žampach (1956 – 1964)
Čestmír Volný (1964 – 1977)
Miroslava Hřebačková (1977 – 1985)
Eva Malíková (1985 – 1990)
Česlav Novák (1990 – 1997); (1999-2008)
Jarmila Priesolová (1998 – 1999) – pověřena vedením
František Žůrek (2008 – 2010)
Ludmila Spielvogelová (2010 – 2011) – pověřena vedením
Přemysl Dvorský (2011 – dosud)

ŘEDITELÉ ŠKOLY

Antonín Žampach

Eva Malíková

Čestmír Volný

Česlav Novák

Miroslava  Hřebačková

František Žůrek

Přemysl Dvorský

 Stalo se již tradicí v našem každodenním životě, že lidé i věci kolem nás přecházejí 
do let. Stávají se pro nás jubilanty a my se na ně díváme s patřičnou úctou a často i s ob-
divem. Jak vypadají, jak jsou úspěšní, že čas na nich nezanechal stopy.
 Oslavujeme naši jubilantku, která je už 60 let s námi. Stojí  na Želatovské ulici (dří-
ve Jeremenkově). Je to naše škola, studnice vědomostí pro všechny. Stále krásná, letos 
již důstojná šedesátiletá dáma. 
 Ti, kteří školním lavicím dávno odrostli, rádi se k nám vracejí nejen jako nastupu-
jící učitelé, ale i jako rodiče svých dětí, našich žáků. Jedinec v lidském kolektivu by ni-
kdy sám nic nedokázal. Totéž platí i v naší Želatovské škole. Její existence, učební i vý-
chovné úspěchy a prostředí naplněné důvěrou a inspirací jsou výsledkem práce kolekti-
vu lidí, pro něž se jejich práce stala posláním. 
 Všichni pedagogičtí pracovníci společně se všemi dětmi, které školou za ta léta pro-
šly, ale i ti nepedagogičtí, přivedli tu naši důstojnou dámu až k její šedesátce. 
Jim všem patří velký dík a přání dobré cesty do dalších let. 

ŠKOLA S TRADICÍ

Naše škola v roce 1960
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Školní budova: 

Školní budova má 3 celky:
a./ hlavní trakt s učebnami o celkové výšce 4 podlaží,
b./ trakt Domu družina o dvou podlažích,
c./ trakt tělocvičny – přízemí

Kapacita školy v projektu určena pro 600 žáků.
 Rada okresního národního výboru v Přerově projednala, schválila ve schůzi dne 24. února 
1956 a v důsledku toho ustanovila ředitelem nové školy s. Antonína Žampacha a zástupcem 
ředitele školy s. Josefa Dlouhého s platností od 1. července 1956.  
 Dekrety vydány 12. března 1956 s podpisem předsedy ONV s. Janem Reineltem.
Od 1. července 1956 ustanoven školníkem na nové škole s. Augustin Rašťák, který se do bytu 
ve školní budově nastěhoval dne 1. srpna 1956.
 Výběr učitelů pro novou školu prováděl odb. pro školství a kulturu uváženě se zřetelem
k jejich odborným kvalitám, k jejich pracovní morálce i k jejich osobním vlastnostem, proto-
že jen dobrý kolektiv se mohl úspěšně a brzy vypořádat se všemi problémy, které přináší za-
řizování nové školy.
  Dne 2. června 1956 proběhlo slavnostní otevření školní budovy. 

Důležité události:

 Dne 2. června 1956 bylo slavnostní otevření nové školní budovy. Plakát i pozvánka uscho-
vána. Odhadovaná účast ke 3.000 občanů. Otevření školy připadlo ve výroční rok sedmistého zalo-
žení města  Přerova.  

(originální přepis ze školní kroniky)

A TAK TO ZAČALO A POKRAČOVALO

Josef Dlouhý (1956 – 1960)
Miroslava Hřebačková (1959 – 1977)
Vojtěch Vlček (1959 – 1963)
Jaroslav Maňásek (1963 – 1965)
František Teska (1964 – 1972)
Vojtěch Burian (1972 – 1987)
Jaroslava Grygarová (1973 -  1986)
Eva Malíková (1977 – 1985)
Milada Kalousová (1985 – 1987)
Marie Vérostová (1987 -  1990)
Marie Hobzová (1986 – 1990)
Jarmila Priesolová (1990 – 1997); (1999 – 2008)
Jaroslava Hápová (1997 – 1998)
Ludmila Spielvogelová (2008 – 2010)
Irena Vyňuchalová (2010 – 2011)
Dana Kaprálová (2011 – dosud)

 O postavení nové školní budovy v Přerově jednáno v radě MNV v Přerově dne 30. června
1954. Schváleno povolení ke stavbě 19. třídní školy na části pozemku parcela č. 5307 po pra-
vé straně Jeremenkovy ulice. Technický projekt byl vypracován bývalým Stavoprojektem
v Olomouci, stavební obvod určen výměrem KNV, Olomouc zn. XI/1-127.4-14/8-1953. RI,
ze dne 14.8.1953 a byla vypracována zastavovací situace. Investiční úkol byl schválen min. 
škol. věd a umění 28.4.1953.,č.j..85934/53-E-1/4
 Pro vlastní stavbu byla pro rok 1954 zajištěna částka 700.000,- Kčs a zbývající částka do 
celkového nákladu/dle norm. kalkulace /6,300.000,- Kč během r. 1955 a 1956 až do ukonče-
ní stavby. Rada MNV povolila stavbu sídlišti Meopty /Přerov/ východ, dne 16. září 1954 bylo 
předáno zástupcům nár. podniku Stavosvit z Gottwaldova staveniště a současně za přítomnos-
ti stálých zaměstnanců se započalo s prvními pracemi Dne 20. září 1954 předán Stavosvitu vy-
tyčovací náčrt stavby okresním měřičským střediskem.
 Základní kámen slavnostně položen dne 12. října 1954 a od tohoto dne je počítáno s vlast-
ní stavbou nové školní budovy v Přerově, která byla úplně dokončena a předána stavebníkem 
do užívání dne 15. září 1956. Nová školní budova až na některé nedokončené práce suterénu 
a v tělocvičně byla slavnostně otevřena 2. září 1956 a pravidelné vyučování začalo 3. září 1956.

Stavebník: KNV Olomouc – s. Antonín Chromčík
Projektant: Ing. Josef Peterka
Prováděcí závod: Stavosvit Gottwaldov:  s. Lad. Zejda
Stavební dozor MNV: s. Leopold Mezuliáník
Stavební dozor investora: s. Ing. Volejník 
Za MNV: předseda s. Břetislav Nedbal
Hlavni dozorce stavby: s. L. Svadbík a s. F. Křapek

ZÁSTUPCI ŘEDITELE

STAVBA ŠKOLY ve faktech

Ministr školství František Kahuda slavnostně zapisuje 

do školní kroniky své přání 

při otevření školy (1956)
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 O tom, čím škola žila a jak prožívala každodenní i slavnostní okamžiky, vypovídají autentické
zápisy z pečlivě vedené školní kroniky. Jednotlivé zápisy jsou samozřejmě ovlivněny společenským
děním v době svého vzniku, tvoří však pestrou mozaiku dávající dohromady obraz školního života
v celé jeho šíři. 

Dávat dětem to nejlepší, to náš cíl a smysl našeho snažení. (1956)

Nutno vyzvednouti, že krásné prostředí nové školní budovy působí na žáky výchovně. 
  (1956)

Režim dne vyžadoval od učitelů nepřetržité výchovné působení na žáky od jejich příchodu 
do školy až do okamžiku, kdy budovu opouštěli s ponaučením, jak se mají chovati. Zejména 
starší žáci, pokud nejsou pod přímým dozorem, se chovají velmi nehezky. (1956)

Po celý rok bylo zdůrazňováno, že všichni vyučující jsou povinni podstatně zvýšit ideově po-
litickou úroveň výchovy a vyučování. Pro pochopení různých otázek zahraniční a domácí po-
litiky byly organisovány pravidelné týdenní čtvrthodinky. (1957)

Akce přihlašování dětí do náboženství skončila tak, že se přihlásilo 15,8 %, to je 114 žáků školy.
  (1957)

Výchově žáků k práci v kolektivu sloužily tyto zájmové kroužky: dovedných rukou, pěstitel-
ský, kovoobráběcí, ovocnářský, radiotechnický, elektrotechnický, fotografický, pěvecký, ma-
ňáskový, hanáckých tanců, zdravotní, turistický, zeměpisně vlastivědný. 

Upravujeme a udržujeme prostranství okolo školy a pomáháme při výsadbě veřejných ploch
v sídlišti. Na chmelové brigádě bylo 56 žáků a odpracovali 5000 hodin, při nichž načesali
3110 věrtelů chmele. V akci pro lepší vzhled města Přerova odpracovali zaměstnanci školy
128 hod. a pionýři v celém sídlišti 3214 hod. V patronátním JZD pomáhali při sklizni cibule 
483 hod.; na sklizni brambor 268 hod.; trhání hrachu 325 hod.; plení bobu 381 hod. Zaměst-
nanci školy s několika žáky sklidili cukrovku z 1 měřice. (1958)

Ve školní práci využívali učitelé ve větším měřítku názorných pomůcek a zejména všech au-
diovizuálních pomůcek. Pravidelně byly vysílány denně tělovýchovné pětiminutovky, vždy 
na konci druhé vyučovací hodiny.

Školní kuchyně s jídelnou v budově školy je velkým dobrodiním pro žáky a pro zaměstnané 
rodiče, ale přidává práci s. učitelům, kteří se rovněž ve škole stravují, neboť musí vykonávat 
dozor bez jakýchkoliv finančních výhod. (1959)

Žáci již od první třídy projevují zájem o pěstování zeleniny a květin. S JZD v Přerově byla
uzavřena smlouva na pěstování cukrovky (1 ha) od zasetí po sklizeň. Během pololetních 
prázdnin byla vybudována tři nová pařeniště a sklizeň salátu z těchto pařenišť byla dobrá.

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
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S velkým nadšením se setkala u dětí soutěž „Kdo do čela májového průvodu“. Vítězným
třídám s největším množstvím nasbíraného papíru a brigádnických hodin, jež děti odpraco-
valy při úpravě parčíku vedle školy, dostalo se odměny jít v májovém průvodu ihned za vlaj-
koslávou.   
 
Předepsané učivo bylo probráno, i když pro mimořádně krutou zimu byly pololetní prázdni-
ny prodlouženy a trvaly 3 týdny.

Slavnostní zahájení uvedla čestná stráž PO za zvuků znělky. Polovina žáků, t.j. první směna
v počtu 920 dětí nastoupila do tříd po slavnostním zahájení, druhá směna v počtu 615 žáků
v 9 hod. odešli do tříd, aby obdrželi pokyny pro práci v novém školním roce. V 10 hodin bylo 
zahájení školy ukončeno. (1963)

Na začátku školního roku 1964-65 bylo zapsáno celkem 1516 žáků, z toho ve 30 třídách 
1. - 5. p. roč. 1112 žáků a v 10 třídách 6.-9. p. roč. 404 žáků. 

Střídavé vyučování (na směny) bylo ve všech 30 třídách 1. - 5. ročníku a pro nedostatek míst-
ností bylo přikročeno ke střídavému vyučování v šestých třídách. Normální provoz byl jen
v 7., 8. a 9. třídách. Zabrána byla i místnost fyzikální pracovny, kde byla umístěna třída 9.A. 
    
Máme stálé těžkosti s opravou nářadí a zařízení tělocvičny. Žíněnky byly opraveny po více 
než půl roce čekání, na opravu dřevěného hrazení u topení není možné nikoho sehnat. 
  (1964)

V rámci modernizace a zvelebení prostředí naší školy v letošním roce splněny závazky k XIII.  
sjezdu KSČ. Třídy 1. - 5. post. roč. byly vybaveny moderními vyučovacími pomůckami se
zaměřením hlavně na elementární třídy. Tento úkol byl splněn tak, že dnes vybavení těchto 
tříd plně odpovídá pojetí moderní školy. Dík patří našemu SRPŠ, které ze svých prostředků 
uvolnilo k tomuto účelu téměř 7000,- Kč. Pro výuku vaření v 8. a 9. tř. byla vybudována školní

kuchyně a vybavena moderním zařízením. Dále
byla postavena dvě betonová pařeniště a prove-
dena výsadba ovocných stromů. Kabinet tělesné
výchovy byl doplněn 21 páry lyží a lyžařských
bot, čímž byly vytvořeny dobré materiální pod-
mínky a předpoklady pro realizaci lyžařských
zájezdů žáků 9. tříd. I na vyšším stupni bylo po-
řízeno mnoho nových pomůcek, jako promítací
přístroj, Medion, magnetofony a epidiaskop, gra-
mofony, magnetické tabule a další. 
 (1965)

Politické aktuality probírány jednou týdně, organizoval výbor ROH. Denně ve všech třídách 
v první vyučovací hodině věnováno 5 minut polit. aktualitám. Výsledky v pedagogické práci
a vědomosti žáků jsou opět o něco lepší; zlepšila se názornost ve vyučování a hlavně předá-
vání zkušeností, vzájemné a společné hospitace byly ve větším měřítku prováděny. Velmi
dobře pracovala metodická sdružení jednotlivých postupných ročníků 1. až 5. Pravidelně byly 
vysílány z magnetofonového pásku tělovýchovné pětiminutovky na konci druhé vyučovací
jednotky.

Naše škola má k provádění tělesné výchovy velmi dobré podmínky, neboť pěkná tělocvična, 
vším nářadím vybavená, dává možnost provádět všechny disciplíny těl. výchovy. Výsledky 
jsou uspokojující. Ve většině případech cvičí žáci ve cvičebních úborech i s. učitelé se převlé-
kají do cvičebních úborů. V jarním a podzimním období cvičí žactvo na školním hřišti, nebo 
na lehkoatletické dráze hřiště n. p. Meopta, v zimním období v tělocvičně.

Kvalita jídla je dobrá. Kuchařky pracují dobře, není žádných nedorozumění. Rovněž s admi-
nistrativní vedoucí je spolupráce velmi dobrá, udržuje pořádek po stránce finanční a radí se
s vedením školy při sestavování jídelníčku.  
 
Zdálo by se, že v novém sídlišti bude ze strany rodičů náležitá péče o děti po všech stránkách. 
Není tomu tak a máme potíže s dětmi, které jsou rodiči zhýčkány, a na druhé straně s rodiči, 
kteří se o výchovu dětí starají málo nebo vůbec. (1960)

Setkání s představiteli ONV a složek NF se zúčastnili dva pionýři. Na celostátním setkání
s presidentem republiky v Hradci u Opavy naši školu reprezentovali 3 pionýři se stálou
vedoucí. Vyznamenáním pro školu bylo, že se žák Luboš Ďurovec mohl účastnit meziná-
rodního tábora v Bulharsku. Rudá hvězda na škole svítila 5x.

SRPŠ zakoupilo 2 transistorové přijímače v ceně 2.500,- Kč, elektrický kufříkový gramofon…
  (1961)

Celkem možno říci, že kolektiv s učitelů naší školy dovede výchovně využít učiva a dovede
o ně vzbudit zájem tak, aby pro děti neskončilo vždy zároveň s vyučováním. Míra dovednosti
v této práci není u všech vyučujících stejná. Stále je neutěšené chování našich žáků mimo 
školu, ne všechny třídy opouštějí své učebny uspořádány, nejsme spokojeni, jak nepěkně se 
chovají starší žáci, když nejsou pod přímým dozorem.

Úroveň tělesné výchovy se zlepšila. Hodiny TV byly pravidelně prováděny, s. učitelky byly 
na hodiny dobře připraveny a dbáno plnění úkolů zdravotních, vzdělávacích a výchovných. 
Velké úsilí kladeno na výchovu kolektivů ke kázni, neboť mnoho našich žáků je živých příliš
a neskromných.

Návštěvy s. učitelek v rodinách je zapotřebí vykonat u mnoha rodičů. Tak i letos zejména
v rodinách, kde jsou rodinné rozvraty, jsou docházky s. učitelek nezbytné, zejména ve vyš-
ších třídách. Celkem vykonáno 148 návštěv. Mnozí žáci se dopouštějí drobných krádeží, lžou 
a jsou drzí ke starším lidem, kteří je napomínají. Během roku vyšetřovala veřejná bezpeč-
nost ve více případech krádeže součástek jízdních kol. Nejdrzejší byli žáci z 8.A, kteří lhali
a nepřiznali se ke krádežím ani členům VB. (1962)
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Přes veškeré úsilí školy o výchovu k socia-
listickému světovému názoru, přesvědčení
a k socialistické morálce nebyly všude uspo-
kojivé výsledky. Škola bude muset v příštím 
školním roce ještě intenzivněji ideologicky 
pracovat, aby její vliv na myšlení a konání 
žáků byl pronikavější než dosud. 

Májové oslavy byly důstojným pokračováním politicko-výchovného působení školy na žáky. 
Májového průvodu se zúčastnila většina žáků 4. - 9. ročníku za doprovodu třídních učitelů. 
Žáci měli mávátka a 6 vkusných transparentů. (1970)

Jedním z předpokladů angažovaného marxisticko-leninského působení učitelů je ideově 
politické vzdělávání. Všichni pracovníci školy byli zařazeni do stranického vzdělávání. 
 

Naše škola byla pověřena v tělesné výchově tematickým úkolem se 
zaměřením na lední hokej a stolní tenis. Vedoucím pro lední hokej 
byl pověřen zástupce ředitele Vojtěch Burian. (1972)

Tradicí bylo slavnostní zahajování školního roku za přítomnosti čestných hostů. Na škole již 
třetím rokem pokračovalo ověřování pokusného zavádění nové koncepce čtyřletého základ-
ního stupně ZDŠ. (1974)

V letošním roce bylo zavedeno na naší škole 11 doučovacích skupin, a to 8 z jazyka českého
a 3 skupiny z matematiky. Doučovací skupiny měly význam a byly přínosem hlavně pro žáky 
slabší a pomalejší. (1966)

Přes všechno úsilí byla naše škola úspěšná pouze v náboru do stavebnictví. Nepodařilo se nám 
získat žáky do hornictví a zemědělství. (1967)

Oslavy 1. máje se konaly letos v Přerově poprvé bez tradičního průvodu. Program a projev byl 
uskutečněn přímo na stadiónu Spartaku Přer. strojíren. Učitelé a žáci se zúčastnili dobrovolně
a samostatně.   
 
V letošním školním roce byla provedena na zdejší škole diferenciace v 9. třídách. 9.A byla
třída studijní se 40 žáky a 9.B pro směr praktický s 36 žáky. (1968)

Rozvrh hodin byl velmi náročný na osobní volno učitelů, často byli zaměstnáni od 7 do 17 ho-
din. Pracovní podmínky byly velmi nesnadné, hlavně pokud se týká nedostatku místností
a vysoké směnnosti.   
 
Práce organizace Československý pionýr ve školním roce 1968-69 nebyla tak konkrétní jako
v minulých letech. Tím, že nastala odluka organizace od školy, klesl počet členů z 800 na 234.
 
Tento školní rok byl dobou neklidného politického a ekonomického přerodu – dobou
velkých změn, které ovlivňovaly i práci ve škole. Dne 21. srpna 1968 překročily hranice naší 
republiky armády států Varšavské smlouvy. Dosud jsou u nás vojska Sovětského svazu. 
   
Velmi složitá situace, k níž došlo v naší socialistické vlasti během roku 1968, přinesla kvali-
tativně nová a náročnější hlediska. Mimořádný aktiv ředitelů škol posoudil politickou situaci
ve školství a sjednotil se na hlavních směrech pro ideově politickou orientaci veškeré školní 
práce od 1. 9. 1969. Hlavní důraz byl kladen na vytváření správných představ o obsahu a po-
jetí socialistického vlastenectví a vztahu k proletářskému internacionalismu a k Sovětskému 
svazu. (1969/70)

První krůčky ve škole
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Jedním z významných politických úkolů školního roku 1979-80 byl nácvik na Českosloven-
skou spartakiádu 1980. Do nácviku spartakiádních skladeb bylo na naší škole zapojeno 8 uči-
telů a 328 žáků.   
 
Naše škola již 8 let úzce spolupracuje s TJ Meochema, oddílem ledního hokeje, s cílem
vychovat vlastní zálohu pro soutěžící družstva klubu. Vedoucím této činnosti na škole je
s. Vojtěch Burian, zástupce ředitele, který v TJ Meochema vykonává trenérskou činnost.
Ve škol. roce 1979-80 pracovaly na naší škole 2 spádové třídy ledního hokeje. (1980)

Letošní dětský den byl trochu jiný. Přispělo k tomu výročí významné pro naši školu – 25 let 
od založení školy. Letos byl orientován na sportovní disciplíny a pro mladší žáky byla uspořá-
dána pionýrská pouť. Nechyběly ani sladké odměny – o to se postaralo SRPŠ. (1981)

Školní rok 1984/1985 se odehrával ve znamení pří-
prav na VII. celostátní spartakiádu. Nejlépe se při-
pravila starší děvčata se skladbou Poupata, k níž hud-
bu napsal Michal David. Více než polovina z nich
reprezentovala náš okres přímo v Praze, což bylo
velkým vyznamenáním nejen pro ně, ale i pro jejich 
paní učitelku L. Spielvogelovou.
 (1985)V květnu uspořádala naše škola krajskou výstavu učebních pomůcek pro výuku podle nové 

koncepce.  
 
Sportovní hry byly zaměřeny pro spádovou hokejovou 6. C, kde bylo pokusně vybráno
32 chlapců se zaměřením na lední hokej. (1976)

K mimořádným úspěchům naší školy patří získání medaile „Lidická růže“, kterou jsme získali
jako jediná ZDŠ v celé naší republice, díky patří s. učitelce Matějkové. (1978)

Slavnostní zahajování školního roku projevem s. řed. Č. Volného

Na slavnostní večer přišli pozdravit učitele 

i hosty hokejisté i další děti s kulturním programem
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Z dalekého Japonska
Až ze země vycházejícího slunce přijelo 21 učitelů a profesorů na studijní cestu po Evropě.
V Československu nejdříve zavítali na pražskou Univerzitu Karlovu a poté zamířili do Přero-
va, kde po dva dny byli hosty na základních školách na ulicích Jeremenkova, Kopaniny a na 
gymnáziu. Typická japonská zvídavost a touha po nových poznatcích byla patrná na každém 
jejich kroku, o čemž svědčí i naše fotografie.        (kronikou zachovaná zpráva z tisku -1987)

Čtyřnásobné vítězství žáků ZŠ v Jeremenkově ulici v Přerově v mezinárodní výtvarné soutěži 
„Lidická růže“ přivedlo do Přerova i pracovníky Krátkého filmu Praha, aby zde natočili propa-
gační film, který si vyžádalo ministerstvo zahraničních věcí pro 140 velvyslanectví a vyslanec-
tví světa. Filmování probíhalo v budově školy, kde žáci 5. - 8. ročníku pracovali v nepovinné
výtvarné výchově pod vedením s. učitelky Zdeny Matějkové. Nejmladší žáci, prvňáčci, se 
svou učitelkou Annou Novákovou a s celým filmovým štábem vyjeli na Čekyňský kopec, kde
s chutí a radostí malovali jarní sluníčko, jak je vidí svýma dětskýma očima. (1986)

Natáčení v interiéru   

Natáčení krátkého filmu Mají rády sluníčko (1986)

Jedna z dvanácti medailí 

„Lidická růže“, 

které postupně získali žáci školy

Zvěčnili se i do kroniky, leč nebýt angličtiny, nevíme, co psali

Na kopci u Čekyně
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 Protože od příštího školního roku bude školní docházka na ZŠ devítiletá, neodchází ze 
školy žáci 8. tříd. Odešel pouze 1 žák po splnění povinné školní docházky a 10 žáků na více-
letá gymnázia. (1996)

Ve škole pracovalo celkem 13 zájmových kroužků, do kterých se zapojilo 208 žáků. Největší 
akcí pro veřejnost byla slavnostní akademie ke Svátku matek, na které se podíleli všichni uči-
telé a vystupovalo více než 200 dětí.  (1999)

K 1. 3. 2000 byla udělena naší škole Zřizovací listina Rady školy v souladu s příslušným záko-
nem ČNR a následně svoji činnost také zahájil žákovský senát jako nový prvek demokracie 
ve školách. (2000)

Školní akademie k 45. výročí založení školy, jež byla veřejností vysoce hodnocena, se konala 
v Městském domě. Vlastními programy se do ní zapojily všechny třídy a pěvecký sbor. 
  (2002)

Ve školním roce 2003/2004 se na naší škole poprvé uskutečnily přijímací zkoušky do třídy
s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky, čímž děti dostaly další možnost výbě-
ru specializace. (2003)

V červnu 2003 se do Prahy na Palmovku sjela nejlepší družstva z celé České republiky, jež
z regionálních kol soutěže „Hokejbal proti drogám“ postoupila do republikového finále.
Olomoucký a Zlínský kraj reprezentoval tým z naší školy a vybojoval vynikající 2. místo.
  (2003)

Na počest 70. výročí VŘSR se dne 26. 11. 1987 uskutečnila slavnostní akademie školy. Na pří-
pravě se podílelo 100 žáků z 10 tříd. Velmi úspěšnou akademii řídily s. zást. řed. Hobzová a s. 
uč. Mrlíková. (1987)
         
 

Žáci naší školy se i letos jako každoročně zúčastnili soutěží sportovních, výtvarných, literár-
ních, branných a poznávacích. V soutěžích obsadili řadu pěkných míst, zvláštní pozornosti za-
sluhují úspěchy žáků hokejových tříd. (1989)

Rozhodnutím rady Městského úřadu došlo ke změně názvu ulice Jeremenkova na Želatovská 
od 1. 2. 1991. (1991)

V roce 1993 byla na naší škole zahájena pro talentované žáky rozšířená výuka cizích jazyků.
  (1993) 

Akademie na počest 

70. výročí VŘSR (1987)

Z akademie ke Svátku matek

Z akademie 

k 45. výročí založení školy          
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Mladší žákyně (7. třídy) dosáhly pro naši 
školu jedinečného úspěchu v atletice.
V krajském kole Poháru rozhlasu vybo-
jovaly 2. místo a následně v Atletickém 
čtyřboji (rovněž v krajském kole) obsadily
5. místo.                             (2005)
 

V listopadu 2006 se na DDM Atlas konala
pěvecká soutěž „Slavíci z Přerova“ pro děti
ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Barvy naší školy v šedesátce
dalších soutěžících hájil loňský „bronzový
slavík“ Roman Zapletal ze 7. A. Děti zpívaly jednu píseň podle vlasního výběru bez jakého-
koli doprovodu, tváří v tvář pouze třem porotcům. A jak uspěl letos Roman? S písní Bridge
Over Troubled Water známé dvojice Simon a Garfunkel (zpívanou v angličtině) si polepšil
o jeden stupínek a obsadil ve zlatém pásmu vynikající 2. příčku.   
 
U příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv uspořádalo Eurocentrum Olomouc výtvar-
nou soutěž s názvem „Má oblíbená země EU“. Výborného umístění dosáhl Jakub Doseděl
ze 7. C, který skončil na 3. místě.  (2006)

Stavební bytové družstvo Přerov uspořádalo výtvarnou soutěž „Moje rodina“. 
V kategorii 10-12 let obsadila naše žačka Vendula Hallová ze 7. B 3. místo a v kategorii nad
13 let Dominika Hofírková ze 7. B také 3. místo. (2007)

V roce 2008 se konala dvě kola rybářské soutěže Zlatá štika. Výsledky byly následující:
září - 1. místo - Jakub Dlouhý (8. C), 3. místo - Matouš Kratochvíl (8. C); říjen 2-3. místo - On-
dřej Duda a Jakub Grigárek - (oba 8. C) - stejná délka chycených ryb. (2008)

V okresním kole chemické olympiády se Jakub Doseděl z 9. C se umístil na pátém místě a po-
stupuje do krajského kola. Ze základních škol byl první. 
Sportoviště při ZŠ Želatovská bylo revitalizováno v letech 2008 a 2009. Náklady na stavbu
činily 7,7 mil. Kč. Na tuto stavbu se podařilo získat dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 
5,94 mil. Kč. (2009)

V prosinci 2003 se poprvé uskutečnil vánoční jarmark, na němž se svými výrobky a kulturním 
programem prezentovaly děti 1. stupně. Byla tak založena nová tradice - v následujících dvou 
letech se úspěšně připojili i žáci 2. stupně. (2003)

Rok 2004 byl pro naši školu ve sportovních soutěžích nebývale úspěšný nejen ve sportech pro 
nás tradičních, ale i v těch, kde jsme se nikdy výrazně neprosazovali.

  3. a 4. dubna 2004 prožili hokejisté 9. třídy dosud nejúspěšnější chvíle své hokejové 
  kariéry. V nově otevřené Sazka aréně v Praze vybojovali stříbrné medaile v soubojích 
  nejlepších týmů 9. tříd České republiky.

  Chlapci v kategorii 6. a 7. tříd reprezentovali naši ZŠ v moderním sportu mladých
  nazvaném street-hockey a obsadili 2. místo v Moravskoslezském kraji.  
 
  Po loňském výborném výsledku v soutěži „Hokejbal proti drogám“ zvítězili hoši 
  8. a 9. tříd v krajském kole a v republikovém finále obsadili 7. místo.   
 
  V krajském kole minikopané získali naši hoši 2. místo. 

  V krajském kole ve florbalu obsadili chlapci výborné 4. místo. (2004)

Ve výborných výsledcích pokračovali i letos hokejisté 9. C. V republikovém finále získali 
bronzové medaile.  (2005)
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Pěvecký sbor ZŠ Želatovská natočil s pěveckým sborem Cantas Kojetín pod vedením Mgr. 
Zuzany Zifčákové CD s názvem Dávno se známe. Křest provedl Pavel Novák ml.  
  (2010)

Mc Donald´s Cup je soutěž pro žáky základních škol ve fotbale. Všechna fotbalová utkání za-
čínají okrskovými koly, nejlepší dva týmy postupují do kol okresních a odtud je už, a to pouze 
vítězi, otevřena cesta do krajského finále, které se konalo 25. 5. 2011 v Olomouci. Naší škole
se po mnoha letech povedlo ve 14. ročníku Mc Donald´s Cupu 2010/2011 vyhrát kategorii
A. V tomto roce se rovněž konala Výroční akademie k 55. výročí školy v Městském domě. 
  (2011) 

K 55. výročí dostala naše škola opožděný dárek – úplně nový zateplený kabát a byla zkomple-
tována výměna šatnového systému za skříňkový. (2012)

Vánoční jarmark na ZŠ Želatovská byl pojat nově. Tradiční vánoční setkání dětí a příznivců 
ZŠ u rozsvíceného vánočního stromu probíhalo 12. prosince jiným způsobem než v minulosti.
V nasvětlených prostorách před budovou školy se na vyvýšeném pódiu odvíjel příběh o na-
rození Krista. Během děje protknutého zpěvem, recitací a tanečními vystoupeními si mnoho 
dětí především z 1. stupně vyzkoušelo, jak chutná ostrý svit reflektorů a „prkna, jež zname-
nají svět“.  (2013)

Žáci ZŠ Želatovská přáli jubilantům. V květnu 2014 se uskutečnilo v Městském domě v Pře-
rově setkání pětasedmdesátiletých Přerovanů. Kromě zástupců města Přerova přišli za osla-
venci i žáci naší školy. Vystoupili s programem, v němž se proplétaly verše a zpěv v podání 

dramaticko-pěveckého souboru, tanec dívek tanečního kroužku a rovněž zajímavé vystoupe-
ní roztleskávaček. Touto barevnou kytičkou určitě naši žáci důstojně popřáli všem přítom-
ným pětasedmdesátníkům. (2014)

Dne 31. března proběhla v prostorách přerovského zimního stadionu tradiční Hokejová aka-
demie, které se účastnily děti ze všech hokejových tříd. Ty si spolu se svými třídními učitel-
kami nacvičily netradiční vystoupení na ledě, letos na téma Písničky ledově, a ukázaly tak, co 
všechno již na ledě dokážou. Pozadu samozřejmě nezůstala ani děvčata, která prokázala, že 
jsou schopna svým spolužákům na ledě zdatně konkurovat, a mohli jsme tak vidět, že děti ve 
třídách tvoří výborný sportovní kolektiv. Na závěr proběhlo každoroční pasování hokejových 
prvňáčků.  (2015)

Vendula Mašíčková, Adéla Jandová, 
Martin Baran a Aleš Paulovič se zapo-
jili do regionálního vzdělávacího pro-
jektu, který se zabýval zpracováním 
příběhů pamětníků války a totalitních
režimů. Byl kladem důraz nejen na his-
torii samotnou, ale především na tema-
tiku lidských práv. Výše jmenovaní žáci
pracovali pod vedením pedagoga a koor-
dinátorů. Dokumentovali a publicis-
ticky zpracovali příběh Dr. M. Trap-
la a disidenta V. Hučína.
 (2016)

Tučňáčí tanec

Pasování na „hokejisty“ (2015)
Tanec – Labutí jezero (2015)
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 Školní družina, rozdělená do 5 samostatných oddělení a s kapacitou do 150 žáků, posky-
tuje dětem vyžití při zájmové činnosti a také relaxaci a odpočinek po skončení školního vyu-
čování. 
 Děti jsou zde zapojovány do kolektivních i individuálních her, mají možnost účastnit se 
zájmové činnosti, soutěží, sportu, pobytu na školním hřišti nebo rekreační činnosti. ŠD nabí-
zí také přípravu na vyučování.
Mimo tyto pravidelné aktivity je program ŠD rozšířen také o mimořádné akce, např. drakiádu, 
karneval, den zvířat, vánoční dílnu, velikonoční tvoření, odpolední výlety, sportovní olympi-
ádu, návštěvy bowlingu, apod.

Školní družina 

Z činností ve školní družině

Spolupráce s HC Zubr Přerov
 Koncem roku 1968 je konečně po více než 20 letém čekání položen základní kámen zim-
ního stadionu s umělou ledovou plochou. Slavnostně otevřen byl 25. 11. 1971, a toto datum 
bylo velkým mezníkem pro přerovský hokej.
 Ve školním roce 1972/1973 byl na pozici zástupce ředitele pro 6. - 9. ročník jmenován uči-
tel TV a PV s. Vojtěch Burian. Škola byla pověřena tematickým úkolem se zaměřením na led-
ní hokej a stolní tenis. Vedoucím pro lední hokej byl stanoven s. Burian, který působil záro-
veň jako trenér. Cílem dlouhodobé práce je vychovat mladé hráče, kteří by se měli objevit
v hokejových družstvech vrcholových soutěží tohoto města.
(originální přepis z kroniky školy)

 „V roce 1971 byl otevřen v Přerově nový zimní stadion a o rok později byla vytvořena spá-
dová třída.
 Bylo mi tenkrát uloženo vyhledat ve spolupráci s komisí mládeže při TJ Meochema ta-
lentované žáky ze všech základních škol v Přerově a blízkém okolí a vytvořit spádovou třídu,
a v dalších letech v tom pokračovat.
 Zkušenosti jsem sbíral na stejných školách v Brně a ve Vítkovicích. Za celou dobu své ka-
riéry jsem pracoval s řadou hráčů, kteří se uplatnili ve vyšších hokejových soutěžích. Byli to 
například Venkrbec, Václavíček, Ryšánek, Kaděra, Plášek, Vojtek a další.   

Současná „zubří“ loga
Přerovští trenéři mládeže

- Vojtěch Burian (vlevo) 

a Bohuslav Kolda.

Cena Scholar 
Ke konci školního roku 2003/2004 začala z iniciativy MěÚ Přerov tradice oceňování nejlep-
ších žáků přerovských ZŠ. Z naší školy byli oceněni tito žáci:
2004: Martin Bernard, Eva Zelová, Barbora Netesalová; 1. ročník
2005: Michal Ryšánek, Rostislav Dočkal, Veronika Kosíková; 2. ročník 
2006: Lucie Doležalová, Martin Tomaník, Petr Dočkal; 3. ročník
2007: Jakub Doseděl, Jiří Sklenář, Vojtěch Sklenář; 4. ročník
2008: Nikola Seifriedová, Jakub Dvořák, Kristína Petrášová; 5. ročník
2009: Jakub Doseděl, Lenka Vránová, Roman Zapletal; 6. ročník
2010: Patrik Bajer, Nikola Švejdová, Michaela Janíková; 7. ročník
2011: Jan Střelák, Kateřina Kaprálová, David Stoklásek; 8. ročník
2012: Karolina Ridlová, Robin Škrabal, Eliška Antonová; 9. ročník
2013: Eva Jemelková, Kateřina Kaprálová, Martin Kovářík; 10. ročník
2014: Jakub Vozár, Petr Kavka, Matěj Plhal; 11. ročník
2015: Nikola Jančová, Jan Hanák, Dominik Foltas; 12. ročník
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 Vedení školy však nemělo pro hokej velké pochopení, a tak se trénovalo po škole a někdy
i s obtížemi. Rád vzpomínám na spolupracovníky Garstku a Koldu, Josefa Málka staršího,
Gereše a další.“
(výtah z článku: Přerovské hokejové legendy: Vojtěch Burian, http://prerovsky.denik.cz/hokej_region/
hokejove-legendy-vojtech-burian-prerov20080830.html; 31.8.2008)

V současnosti spolupráce s HC probíhá v těchto 6 rovinách:
1) Rozvrh, výuka a individuální přístup - žákům hokejových tříd jsou již od přípravky 
 systematicky a koncepčně přizpůsobovány rozvrhy dle tréninků a zápasů, třídní učitelé 
 velice často řeší společně s trenéry individuální přístup k hokejově vytíženým hráčům. 
 Vždy po ukončení hokejové sezóny se jim dostane od trenérů poděkování a zhodnocení
 v rámci společného posezení.

 Nyní musíme jednoznačně říct, že přerovský mládežnický hokej je nejenom jasně nej-
lepším a nejsilnějším týmem v Olomouckém kraji co se týče výsledků i členské základny, ale
patří mezi nejlepší kluby ve výchově mladých hokejistů TOP TÝMU MLÁDEŽE v České 
republice.
 Za to vše je potřeba poděkovat nejenom všem, kteří se pohybují v přerovském hoke-
ji kolem mládeže, všem co nás podporují, ale i fantastické a nejlepší hokejové základní škole
v České republice - ZŠ Želatovská, která se svými 9 hokejovými třídami patří mezi největ-
ší v České republice.
 Těšíme se na další práci s dětmi v naší přípravce a základně, kde nám letos trénovalo cel-
kem 110 dětí této kategorie. 

(výtah z hodnotícího dopisu sportovního manažera klubu HC ZUBR Přerov Radoslava Kužílka; 18. 4. 2015)

2) Debaty a setkání s reprezentanty – již od vzniku zaměření na lední hokej jsou tyto
 besedy mezi všemi, i nehokejovými žáky, oblíbené. Nutno podotknout, že v současnosti
 se týkají i příbuzných sportů, zejména in-line hokeje.

Zápis z první besedy

s reprezentanty ČR 

(bohužel nelze určit podpisy)

V rámci besedy po MS 1985 si 

žáci zastříleli i na reprezentačního 

brankáře Jiřího Králíka

 Jaké to je být v kabině s Jaromírem Jágrem? Je reprezentační trenér Růžička přísný? Jste
spíše šťastný, nebo více smutný ze čtvrtého místa na letošním mistrovství světa? Takové
a spoustu dalších otázek na tělo dostával ve středu 4. 6. 2014 v tělocvičně školy kapitán extra-
ligového týmu Energie Karlovy Vary a reprezentant ČR na mistrovství světa v hokeji Martin 
Zaťovič. Zavzpomínal také na svá školní léta na ZŠ Želatovská a na své hokejové začátky pod 
vedením trenérů Dočkala a Verlíka.
(úryvek z článku: Reprezentant Martin Zaťovič navštívil ZŠ Želatovská, v tělocvičně besedoval se žáky, 
web: HC ZUBR Přerov; 4.6.2014)

3) Hokejová akademie – od roku 2011 uzavírá každoročně hokejovou sezónu. Na ledě se 
 společně představují se svými dovednostmi a zajímavými nápady žáci hokejových, ale
 i nehokejových tříd.

4) Předávání vysvědčení – pravidelná netradiční akce přerovského hokejového A-týmu.
 
 Poslední červnový den byl ve znamení konce školního roku a začátku dlouho očekáva-
ných prázdnin. Na Základní škole Želatovská, která je již spoustu let partnerem hokejového 
klubu, nemohli při předávání vysvědčení chybět Zubři. Tradiční akce se tentokrát zúčastnil 
Martin Vojtek, Tomáš Sýkora a Vlastimil Dostálek. 
Z trenérského štábu pak Aleš Verlík a Petr Dočkal.
(úryvek z článku: Hráči A-týmu předávali vysvědčení v hokejových třídách na ZŠ Želatovská, web: HC 
ZUBR Přerov; 30.6.2015)

Podpisová kartička 

Martina Zaťoviče

Reprezentanti ČR

v in-linech bratři Cikové Martin Zaťovič v trenérském i žákovském objetí
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5) In-line pro školky i pro žáky - od roku 2012, kdy byl poprvé nainstalován in-line povrch 
 na zimním stadionu. Naše škola získala příspěvek od společnosti Cetelem na in-line
 vybavení a realizuje pro mateřské školky lekce in-line bruslení. Za tyto aktivity musíme 
 poděkovat oběma realizátorkám: za organizační stránku p. zástupkyni Kaprálové a za strán-
 ku realizační p. uč. Justrové. 
 Nutno podotknout, že in-line hokej se stal jednou z letních podpůrných aktivit našich
 hokejistů.

 Přerovským in-line hokejistům, kteří z letošního juniorského Mistrovství České republi-
ky přivezli medaile, poděkoval náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil.  
 Už ti nejmladší, z hokejové přípravky, vybojovali bronzové medaile. Mladší žáci, kluci od 
páté do sedmé třídy, získali stříbro a starší žáci, od šesté do osmé třídy, přivezli bronz. Nej-
větší úspěch však v letošním ročníku slavili dorostenci, kteří se stali mistry České republiky,
prozradil jeden z trenérů Patrik Škandera.

(úryvek z článku: In-line hokejisté z Přerova jsou úspěšní, web ZŠ Želatovská, Přerov; 30.6.2015)

6) Hokejový turnaj - O Pohár ředitele ZŠ Želatovská – od roku 2008, vždy před vánočními 
 prázdninami, hostí Zimní stadion v Přerově turnaj mladších žáků nazvaný „O Pohár
 ředitele ZŠ Želatovská“. I v roce 2015 obhájili zlato z minulého ročníku mladí Zubři,
 ročník narození 2004.

Pozvánka na MŠ in-linů

Slavnostní přijetí u náměstka 

primátora

7) Hokejová školka – nový projekt naší ZŠ společně s MŠ Kouřílkova a HC Zubr Přerov. 
 Projekt startuje od 1. 9. 2016.

 Mládí vpřed. Toto heslo zcela jasně dává najevo, že je třeba v každém sportu myslet také 
na budoucnost. Současná generace hráčů potřebuje své nástupce, a tak výchova nových opor 
musí dostat jasnou zelenou. Přesně to je cílem Sportovní mateřské školy Kouřílkova, která 
byla u příležitosti konání Mistrovství republiky v přerovské MEO Aréně oficiálně otevřena. 
Slavnostnímu aktu byl na ledě přítomen i zástupce Českého svazu ledního hokeje Milan Hni-
lička, trojnásobný mistr světa a hlavně člen bájného týmu zlatých hochů z Nagana. 
 Kromě něho se slavnostního otevření zúčastnil za klub HC ZUBR Přerov trenér a člen 
představenstva Petr Školoud, dále ředitel Základní školy Želatovská Přemysl Dvorský, ná-
městek primátora města Přerova Tomáš Navrátil a pochopitelně ředitelka sportovní školky 
Jitka Berčíková.
(úryvek z článku: Během Mistrovství republiky byla v Přerově otevřena Sportovní mateřská škola,
web: HC ZUBR Přerov; 28.3.2016)

8) Florbal – naši hokejisté velice rádi doplňují lední hokej jinými doplňkovými sporty, kromě
 výše uvedeného in-line hokeje a hokejbalu je to také florbal.  
 Historického úspěchu dosáhli naši chlapci kategorie IV. v rámci republikového finále 
ASŠK ČR ve florbale základních škol, Sportovní ligy ZŠ O Pohár ministryně školství, které 
se konalo 17. - 18. 3. 2016 v Mladé Boleslavi. Naši chlapci vybojovali v celorepublikové kon-
kurenci stříbrné medaile. Za poctivou přípravu a koordinaci musíme poděkovat hokejovému 
trenérovi HC Zubr Přerov Aleši Verlíkovi, p. uč. Kalábové a celému autobusu fanoušků z řad 
žáků naší ZŠ.

Takhle chutná domácí 

vítězství
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9) Hokejbal – další odnož ledního hokeje, jež nese stopy úspěšné spolupráce. V rámci soutě-
 že Hokejbal proti drogám jsme rovněž bodovali.

 Pondělní sluneční den byl v hlavním městě Praze ve znamení republikového finále turna-
je „Hokejbal proti drogám 2010“. Na stadionu mládeže Palmovka se už od brzkých dopoled-
ních hodin konala spousta zajímavých utkání a mezi desítkou týmů nechyběli také žáci Zá-
kladní školy Želatovská, kteří se na závěrečný turnaj kvalifikovali díky triumfu ve Vsetíně. 
Přerovský tým byl složen z malých hokejistů HC ZUBR Přerov a v metropoli reprezentoval 
Zlínský a Olomoucký kraj. Malí Zubříci procházeli turnajem velmi nadějně a v normální hra-
cí době všech zápasů nepoznali hořkost porážky. V souboji o konečné třetí místo se hráčům
v modrožlutých dresech podařilo zdolat tým SSZŠ Litvínov, a domů si tak přivezli pěkné 
bronzové medaile.
(úryvek z článku: Republikové finále v hokejbalu: Přerovští žáci skončili na třetím místě,
web:  HC ZUBR Přerov; 9.6.2010)
 

10)  Sportovní Den Zubra – zajímavá sportovní akce na zimním stadionu spojená s vyhlá-
  šením nejlepších mládežnických hokejistů uplynulé sezóny.

 Sportovní odpoledne pro všechny přátele přerovského hokeje se skutečně vydařilo a za 
velmi příjemného počasí si jej nenechala ujít spousta lidí. „Den ZUBRA byl obrovsky úspěš-
nou akcí, ze které chceme udělat tradici a scházet se takovým způsobem každý rok. Zúčastni-
lo se ho téměř 200 hráčů a přátel klubu HC ZUBR Přerov. Věřím, že v příštím roce toto číslo 
navýšíme,“ uvedl Radomír Kužílek, sportovní manažer mládeže.

  Veselý program byl zahájen s úderem třinácté hodiny. Po krátkém přivítání se rozběhly 
soutěže ve florbalu a fotbalu, při kterých nebyla nouze o pěknou podívanou. Skvěle si v nich 
počínal výběr okolo obránce A-týmu Jakuba Ference, jehož družstvo v obou disciplínách zví-
tězilo. Dovednostní soutěž v podobě slalomové dráhy s pukem pro změnu vyhrál tým Anto-
nína Sprušila. 
 Před finálovými zápasy turnajů došlo na ocenění nejlepších žáků Základní školy Želatov-
ská, kteří od ředitele Dr. Přemysla Dvorského, sportovního manažera mládeže Radomíra Ku-
žílka a trenéra Karla Kundrátka dostali pěkné ceny. Klub má velký zájem na tom, aby z našich 
svěřenců byli nejen dobří hokejisté, ale i dobří studenti. Tuto akci chceme do budoucna také 
opakovat.
(úryvek z článku: Sportovní den ZUBRA byl úspěšný, za rok se přátelé přerovského hokeje opět sejdou,  
web:  HC ZUBR Přerov; 10.6.2013)

11)  Mikuláš na ledě – předvánoční akce pro mateřské školky.

 

12)  Odchovanci naší školy – za tu spoustu let procházelo našimi dveřmi mnoho mladých
a talentovaných hokejistů a in-linistů, kteří reprezentovali přerovský hokej i naši vlast. Nelze 
je zde všechny vyjmenovat. S přispěním P. Dočkala zmiňujeme tyto:

- širší nominace – reprezentace ČR - MS 2016: 
 Tomáš Kundrátek, Josef Hrabal, Martin Zaťovič
- bývalí reprezentanti ČR: 
 Jakub Svoboda, Zdeněk Sedlák, Roman Kaděra, Roman Ryšánek
- současní extraligoví hráči: Jakub Svoboda, Jan Švrček, David Šťastný, Jakub Herman,  
 Aleš Jergl, Vlastimil Dostálek, Jakub Ferenc
- bývalí extraligoví hráči: Martin Vojtek, Zdeněk Sedlák, David Kudělka, Roman Kaděra, 
 Stanislav Svozil, Vladimír Kočara, Tomáš Martinák, Roman Andrýs, Lubomír Václavíček, 
 Roman Ryšánek, Tomáš Kupka, Miroslav Venkrbec
- bývalí extraligoví hráči aktivně hrající:   
 Tomáš Sýkora, Karel Plášek st., Zbyněk Hampl, Jakub Matyáš, Milana Ministra
- přerovské legendy: Petr Dočkal, Josef Málek
- reprezentanti ČR v mládežnických kategoriích lední hokej, in-line: 
 Karel Plášek ml. (U16), Pavel Tomaník (U16), Tomáš Zdráhal, Mikuláš Zbořil, 
 Michal Hotěk, Jakub Machač, Daniel Indrák, Jan Mlčák, Dominik Kuba
- aktivní přerovští trenéři: Pavel Sedlák, Daniel Faltýnek, Miroslav Indrák, 
 Robert Tarnoczy, Petr Školoud, Jindřich Šejba, Stanislav Vohrabal  

Hokejové bl-l-l-l !!!

Kluci po vyhraném semifinále                
Válečná taktická porada
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2010/2011

• Matematický klokan, Kategorie „Cvrček“, Kategorie „Klokánek“, 2. – 3. třída, 
 4. místo v okrese 
• Pythagoriáda, Okresní kolo, 5. třída, 3. – 5. místo   
• Olympiáda v ČJ Okresní kolo, 6. místo, 10. – 14. místo 
• Recitační soutěž, Okresní kolo, 7. místo, 4. místo 
• Matematický klokan, Kategorie „Benjamín“, Kategorie „Kadet“   
• Matematická olympiáda Okresní kolo, 6.-9. třídy, 7. místo 
• Pythagoriáda, Okresní kolo, 6.- 8. třídy, 8. – 14. místo 
• IVT soutěž „Čtyřlístek“, 2. místo 
• Konverzační soutěž v AJ Okresní kolo, 6. – 9. třídy, 6. místo, 13. místo 
• Přírodovědná soutěž pro, 6. – 9. ročník, 2. místo, 4. místo 
• Malá chemická olympiáda Okresní kolo, 15. místo 
• Zeměpisná olympiáda Okresní kolo, 6. místo 

2011/2012

• Naší přírodou, 1. místo
• O nejlepšího chemika regionu, žák 9. A, 3. místo
• Ve školním roce 2011/12 se žáci školy zapojili také do různých matematicky zaměřených 
 soutěží. Jednalo se o tradiční soutěže jako Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matema-
 tický klokan. 
• Žáci školy postoupili do okresních kol jak v Matematické olympiádě, tak i v rámci Pythago-
 riády. V Matematické olympiádě získala škola v konkurenci 43 žáků krásné dělené 6. až
 8. místo. 
• Nově se žáci zapojili také do Projektového dne na ZŠ Svisle, který byl zaměřen hlavně na 
 finanční gramotnost. 

2012/2013

• Taneční soutěž pro 1. – 5. třídy „Taneční show“, kdy třídní kolektivy v tělocvičně školy
 předvedly taneční vystoupení, které si starší žáci nacvičili sami a mladší pod vedením svých
 třídních učitelek
• Taneční soutěž v Kokorách, 1. a 2. místo. 
• soutěž „Naší přírodou“, kategorie mladších žáků, 1. místo, postup do okresního kola,
 3. místo 
• soutěž „Naší přírodou“, kategorie starších žáků, kde se náš reprezentant v okrskovém kole 
 opět umístil na 1. místě. 
• soutěž „O nejlepšího chemika regionu“ 
• pilotáž projektu „Věda není věda“. 
• Ve školním roce 2012/13 se žáci naší školy zapojili do tradičních matematicky zaměřených 
 soutěží. Jedná se o soutěže jako Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klo-
 kan. Do okresního kola Pythagoriády postoupili 3 žáci 5. tříd a 4 žáci 6. tříd. Dobře se vedlo
 i žákům v Matematické olympiádě. Postup do okresního kola se podařil 3 žákům z 5. tříd,
 2 žákům z 6. B  a jedné žákyni z 9.A.  

Úspěchy v soutěžích za posledních 5 let
2013/2014

• soutěž „Naší přírodou“
• soutěž „O nejlepšího chemika regionu“
• V rámci mimoškolních aktivit probíhal na naší škole experimentální kroužek přírodověd-
 ných předmětů. Pro žáky 8. a 9. ročníků probíhal ve spolupráci se SŠT Přerov a SPŠ Přerov
 elektrotechnický kroužek a také se aktivně zúčastnili motivačních workshopů propagující 
 technické a přírodovědné obory.
• Ve školním roce proběhly soutěže - Pythagoriáda, Matematická olympiáda a Matematický 
 klokan. Žáci 1. i 2. stupně se zapojili do školních kol a ti nejlepší postoupili do kola okres-
 ního. Letos poprvé se naši žáci umístili i na předních pozicích v rámci republiky v soutěži 
 Matematický klokan. 
• Do okresního kola Pythagoriády se probojovali pouze 4 žáci z 5. tříd. V okresním kole
 Matematické olympiády naši školu reprezentovali 3 žáci z 5. tříd a 3 žáci 8. tříd. V soutěži 
 Matematický klokan uspěli chlapci v kategoriích Cvrček a Klokánek – ti se umístili na
 prvních místech na krajské úrovni a jeden i v rámci celé republiky

2014/2015

• Soutěž „Naší přírodou“ – 1. místo
• V tomto školním roce se žáci prvního i druhého stupně zapojili do soutěží se zaměřením
 na matematiku (Pythagoriáda, Matematická olympiáda a Matematický klokan). 
• Ti nejlepší ze školního kola probojovali do kola okresního.  Do okresního kola Pythagoriády
 se probojovali tři žáci školy (jeden z 5. B, jeden ze 7. A a jeden z 8. B). Nejlepšího výsledku 
 dosáhl žák ze 7. A, který se umístil na děleném 10. – 15. místě.  
• V okresním kole Matematické olympiády naši školu reprezentovali 3 žáci z 5. B (nejlepší 
 umístění na 4. – 5. místě), jeden žák ze 7. A (výborné 6. místo) a žákyně z 8. B (skvělé
 5. místo). 
• V okresním kole Fyzikální olympiády – Archimediádě - dosáhl nejlepšího výsledku žák ze 
 7. A – dokázal se vklínit mezi soutěžící z Gymnázia Jakuba Škody na senzační 2. místo. 
• Olympiáda v českém jazyce: okresního kola se zúčastnilo 52 soutěžících ze ZŠ a víceletých 
 gymnázií. Umístění na 11. místě – žákyně z 9. B a 35. místě žákyně z 9. A je možno ve srov-
 nání s minulými školními roky považovat za podstatné zlepšení. Nelze totiž výrazně kon-
 kurovat většině reprezentantů víceletých gymnázií a také některých základní škol, kde jsou 
 děti připravovány dlouhodobě ve specializovaných kroužcích.
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Plavecké kurzy 3., 4. ročník Plavecký bazén Přerov
Lyžařský kurz 
- Želatovské sněhohraní

1. stupeň 2013 Hlubočky

2014 Troják
2015 Tošovice

Lyžařský kurz 7. ročníky 2010 - 2011 Horská chata Kohútka, Javorníky
2011 - 2012 Horská chata Kohútka, Javorníky
2012 - 2013 Horská chata Kohútka, Javorníky
2013 - 2014 Horská chata Kohútka, Javorníky
2014 - 2015 Hotel Bečva, Jeseníky

Školy v přírodě 1.A,B červen 2011 Rajnochovice
2.A,B Karlov
3.B, 4.B Boskovice
4.A Chvalčov
2.A,B červen 2012 Jeseník
4.A,B Velké Karlovice
4.A duben, květen 2013 Stará Ves u Rýmařova
2.A,B Karlov
1.A,B Chvalčov
4.A květen, červen 2014 Chvalčov
2.A,B Malá Morávka
3.A,B; 4.B; 5.A,B Malá Morávka
2.A,B; 5.A,B, 2.C; 3.A; 4.A, 4.B květen, červen 2015 Malá Morávka
3.B Rajnochovice

Přehled kurzů a škol v přírodě za posledních 5 let

Přehled sportovních soutěží za posledních 5 let

2010/2011

• Klokanův sedmiboj - celoroční soutěž 
• Žabákův čtyřboj - celoroční soutěž  
• Vybíjená Preventan – Cup 
• Fotbal Mc Donald Cup, okresní kolo chlapci, krajské kolo   
• Běh O pohár primátora města Přerova
• Okresní kolo ve stolním tenise     
• Okrskové kolo ve florbalu, starší žákyně, 4. místo 
• Okrskové kolo ve florbalu, mladší žáci, 1. místo 
• Okresní finále ve florbalu, starší žáci, 3. místo 
• Okresní finále ve florbalu, mladší žáci, 1. místo 
• Vánoční turnaj v košíkové, starší žáci, 3. místo 
• Krajské finále ve florbalu, mladší žáci, 4. místo 
• Svislá laťka – skok do výšky, 1. místo 
• Hokejbal proti drogám, starší žáci, 3. místo 
• Pohár rozhlasu, okresní finále, 2. místo 
• Lehká atletika, okresní finále, 6. místo
• Atletický čtyřboj, okresní finále, 6. místo

2011/2012

• V průběhu školního roku se žáci 2. stupně zúčastnili celkem 16 sportovních soutěží. 
• V postupových soutěžích družstev, ve florbalu, kopané, volejbalu, se škola čtyřikrát probo-
 jovala do okresního finále, a to se ziskem jednoho prvního, jednoho druhého a jednoho
 třetího místa. 
• Dvakrát se podařilo reprezentovat školu i na krajské úrovni. Ve florbalu v krajském finále 
 obsadilo družstvo mladších žáků skvělé 2. místo, na atletických závodech Poháru rozhlasu 
 v Olomouci dobré 6. místo. 
• Běh O pohár primátora města Přerova, Běh 17. listopadu, Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj. 
 Zde se podařilo získat dvakrát první místo, šestkrát druhé místo a třikrát třetí místo. 
• V průběhu roku škola také aktivně spolupracovala s hokejovými trenéry a cvičiteli, kterým 
 pomáhala při náboru do sportovních oddílů a kroužků.  

2012/2013

• Pohár primátora – 1. místo v běhu na 60 m 
• Coca cola – cup – 1. místo kvalifikace, 1. místo okresní kolo, 2. místo krajské kolo 
• Florbal – 1. místo ml. žákyně v okresním finále, 3. místo krajské kolo 
• Svislá laťka – 1. místo ve skoku do výšky, ml. žákyně 
• Pohár rozhlasu 
 1. místo v běhu na 60 m ml. žákyně, skok do dálky ml. žákyně, štafeta ml. žákyně  
 2. místo v běhu na 60 m ml. žákyně, skok do výšky ml. žákyně 
 3. místo skok do dálky ml. žáci, skok do výšky ml. žáci 
 Celkově ml. žákyně 2. místo okresní finále, 8. místo v kraji 
• Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV 
 1. místo ročník 2000, ml. žákyně 
 2. místo ročník 2000, ml. žákyně, ročník 2001 ml. žákyně 
 3. místo ročník 2000, ml. žáci 
 Celkově: 2. místo v okresním finále ml. žákyní a 7. místo v krajském kole 

2013/2014

• Klokanův sedmiboj - žáci třetích až pátých tříd tentokrát bojovali ve smíšených družstvech 
• „Žabákův čtyřboj“ zahrnoval vybíjenou, fotbal, florbal a soutěž v obratnosti
• Preventan Cup - 5. místo
• Mc Donalds Cup – 4. místo
• Florbal - mistrovství ČR - 4. místo
• Běh O pohár primátora města Přerova
 1. místo – starší žáci, běh na 60 m
 2. místo – starší žákyně, běh na 60 m
 2. místo – starší žáci, běh na 1500 m
 3. místo – starší žáci, běh na 1500 m
 4. místo – mladší žáci, běh na 60 m
• Malá kopaná, 1. místo okrskové kolo, 2. místo v okresním finále
• Coca - cola cup, 1. místo kvalifikace, 1. místo - 1. kolo, postup do 2. kola; 2. kolo – 2. místo
• Florbal
 Okrskové kolo ve florbalu, postup do okresního finále - všechny kategorie,
 postup do kraje: ml. a st. žáci, ml. žáci postup na kvalifikaci do republikového finále
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 St. žákyně - 1. místo – okrsek, 2. místo okresní finále
 St. žáci - 2. místo – okrsek, 1. místo okresní finále, 2. místo krajské kolo
 Ml. žáci – 1. místo – okrsek, 1. místo okresní finále, 1. místo krajské kolo, 3. místo kvalifikace
 na republiku
 Ml. žákyně – 2. místo - okrsek, 4. místo okresní finále
• Běh 17. listopadu, 4., 5. a 6. místo – starší žáci, 6. místo – ml. žáci
• Halová kopaná, st. žáci – 2. místo - okresní finále
• Svislá laťka – soutěž ve skoku do výšky, 3. místo, 6. místo
• Pohár rozhlasu – atletické závody - ml. žáci 7. místo, st. žáci 6. místo, ml. žákyně 6. místo, 
 st. žáci 6. místo   
 Jednotlivci: 1. místo - skok daleký, st. žákyně
 2. místo – skok daleký, st. žáci, běh 60 m - st. žákyně
    3. místo – štafeta, st. žákyně, vrh koulí, st. žáci
    4. místo – štafeta, st. žáci, skok do výšky, st. žákyně, hod míčkem, ml. žákyně   
    5. místo – skok daleký, ml. žáci, běh 60 m, st. žákyně, skok do výšky, st. žáci  
 6. místo – skok daleký, ml. žáci, štafeta, ml. žáci, vrh koulí, skok daleký, st. žákyně
• Turnaj ve volejbalu - žáci – 1. místo, postup do krajského finále, kraj se nekonal, žákyně –
 6. místo
• Turnaj v nohejbalu - žáci – 2. místo

2014/2015

• Atletický čtyřboj, starší žákyně, jednotlivci, 1. místo – vrh koulí, 2. místo – běh na 60 m,
 3. místo – skok do dálky, vrh koulí, 4. místo – skok do výšky, běh na 60 m, hod míčem;
 6. místo – běh na 800m. Starší žáci, jednotlivci, 2. místo – vrh koulí, 3. místo – skok do dálky,
 5. místo – hod míčkem, 6. místo – hod míčkem
• Běh O pohár primátora města Přerova, 2. místo – starší žákyně, běh na 60 m; 5. místo – starší
 žákyně, běh na 60 m; 7. místo – mladší; žáci, běh na 60 m; 7. místo – mladší žáci, běh na 800 m;
 8. místo – starší žákyně, běh na 1500 m; 8. místo – starší žáci, běh na 1500 m. 
• Florbal, okrskové kolo všechny kategorie, postup do okresního finále 2 družstva, postup do 
 krajského finále 2 družstva, st. žákyně: 1. místo – okrsek, 1. místo okresní finále, 2. místo 
 kraj; starší žáci: 3. místo – okrsek, mladší žáci: 1. místo – okrsek, 1. místo okresní finále,
 2. místo, kraj; mladší žákyně: 5. místo, okrsek 
• Halová kopaná, ml. žáci: okresní finále - 2. místo, st. žáci: okresní finále - 5. místo 
• Volejbal, st. žákyně: 2. místo, st. žáci: 4. místo 
• Svislá laťka – soutěž ve skoku do výšky, st. žákyně: 2. místo, st. žáci: 4. místo, ml. žáci: 3. místo 
• Florbalový turnaj základních škol - ml. žáci: 1. místo, st. žáci: 1. místo, st. žákyně: 
 3. místo, ml. žákyně: 5. místo   
• Pohár rozhlasu – atletické závody, st. žákyně: družstvo 7. místo, ml. žáci: družstvo 9. místo, 
 jednotlivci: 2. místo – vrh koulí – dívky; 3. místo – hod míčkem- hoši; 3. místo – štafeta
 dívky; 4. místo – skok daleký- dívky; 6. místo – běh na 60 m – dívky; 
 7. místo - skok daleký – dívky. 
• Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) – Hranice, okresní finále, ročník 2002 
 - 3. místo – dívky, ročník 2000 - 3. místo – hoši, ročník 2000 - 4. místo – hoši, ročník 2000 -
 4. místo – dívky 

Přehled zájmových útvarů v roce 2016

Informatika pro nejmenší (2. třída) Hánová

Informatika pro 3. + 4. tř. Justrová st.

Soutěžní přípravka Justrová

In-line 1. stupeň Justrová st.

Florbal 1. - 2. tř. Rašťáková

Florbal pro 1. stupeň Ďopan

Florbal 3. - 5. tř. Slanina

Turistický kroužek Skácelová

Míčové hry (chlapci 3. třída) Vlček

Keramický kroužek 1. - 3. třída Jemelková

Keramický kroužek 4. - 6. třída Havlíková

Keramický kroužek 7. - 9. třída Havlíková

Hudebně-dramatický kroužek Zifčáková

Zábavné vaření Jemelková

Vaření pro pokročilé Jemelková

Výtvarný kroužek Jemelková

Pěvecký sbor malošci Zifčáková

Na kytaru všichni spolu Zifčáková

Dílničky pro šikovné ručičky Horáková

Kresba a malba pro 2. stupeň Fárková

Drátkování Bradová

Výroba svíček Havlíková

Ruční práce Indráková

Hrátky s angličtinou Tománková

Praktická informatika Školoudík

Zajímavá čeština Barboříková

Čěština netradičně Barboříková

Zábavná matematika Havlíková

Angličtina netradičně Haganová

Logopedie Havelková

Matematika hrou Hlobilová

I čeština může být hrou Zifčáková

Angličtina hrou Hladký
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Projekty školy
 Naše škola se také aktivně v posledních pěti letech podílí na realizaci zajímavých projek-
tů a aktivit, které napomáhají rozvoji školy ve všech oblastech (vzdělanost, vybavenost). Níže 
uvedené projekty (většina EU-OPVK) jsme realizovali jako škola, v dalších jsme figurovali 
jako partneři.

Zahrada plodů a vůní – dotační program Fondu T-Mobile pro zaměstnance
Zahrada všemi smysly - dotace na podporu aktivit EVVO města Přerova
Živý plot je lepší než betonová zeď - dotace na podporu aktivit EVVO města Přerova
Všichni za stůl – stůl na stolní tenis
Nadace Cetelem – in-line vybavení na ZŠ Želatovská

Práce žáků: …a dalších šedesát
 Za 60 let naše škola ZŠ Želatovská bude vypadat úplně jinak než dnes. Za 60 let bude 
naše škola místo, kde se nebude marnit čas psaním do sešitů a věčným čerpáním papírů. Uči-
vo budou učitelé posílat žákům přes e-mail a žáci si jej budou stahovat do svého tabletu či 
notebooku, který dostanou od školy i s učivem místo těžkých a zbytečných učebnic. Výhoda 
tabletu bude to, že každý žák dostane na celých 9 let tablet, který se bude přehrávat každý 
rok novým softwarem. Ale papíry budou ve školách potřeba i nadále, ale v menším množství, 
jen na výtvarnou výchovu. Nezapomene se ani na pohyb, i nadále se bude preferovat tělesná 
výchova, která se bude odehrávat v tělocvičnách či školních posilovnách. Škola za 60 let bude 
místo, kam se budou všichni těšit.

TOMÁŠ HANÁK, 8.B

 Podle mě se na škole za 60 let budou místo učebnic používat tablety, mobily a noteboo-
ky. Myslím si, že do školy ani moc nebudeme chodit, protože veškerou práci a úkoly budeme 
dělat doma a posílat je učitelům na e-mail, nebo na škole místo učitelů budou roboti. 
 Myslím si, že nebudou tak dlouhé hodiny. V praktických činnostech se budeme učit vy-
tvářet naše robotí učitele (pokud teda budou) a ve výtvarné výchově jim budeme vyrábět ob-
lečení. Místo tabulí si myslím, že budou projektory (které jsou už i v některých třídách) nebo 
tabule, na které by se dalo psát laserem. V jídelnách by mohly být robotí kuchařky, ale jediný 
problém by byl, že by se stále musely hledat náhrady, protože kdyby na sebe vylily polévku, 
porouchaly by se.

LUCIE KUPČÍKOVÁ,  8.A

Eliška Antonová, 9.B David Blaťák, 4.A

Kateřina Horáková, 9.B Adéla Vitoslavská, 8.A
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 Píše se datum 1. září 2076. Den, kdy se spousta dětí hlásí do škol. Spousta dětí se těší, 
ale jiné to prožívají v depresi. Škola, do které jsem chodila, sice stojí, ale rozpadá se. Po sebe-
vražedném atentátu půlka města lehla popelem a spousta lidí se přestěhovala nebo zahynu-
la. Když jsem ten den jela kolem Přerova (tak se to město kdysi jmenovalo). Zastavila jsem 
se u školy, šla jsem se podívat, jak se jí daří. Málem jsem upadla. Škola neměla dveře, kdysi 
moje družina a jídelna už ani nestála. Vešla jsem dovnitř. Nedá se ani říct, že jsem vešla. Ne-
měla jsem kudy. Šla jsem po schodech a začaly se mi vracet vzpomínky na dětství. Jakmile
jsem vkročila do mojí třídy, vzpomněla jsem si na moji první lásku, na kamarády, na učitele. 
Prostě na všechno. Pak se posadím na mojí židli a umírám i s mojí školou.

NATÁLIE RÁBOVÁ, 9.B

 Podle mého názoru to bude moderní škola. Bude vypadat jako některé stavby ve sci-fi fil-
mech. Tvar školy bude krychle a obdélník vedle sebe a na střeše budou vypěstovány stromy, 
květiny a keře, protože na tom budeme s ovzduším tak špatně, a budeme se snažit zlepšovat 
ovzduší tím, že budou stromy i na střechách domů. Místo počítačů, mobilů a učebních pomů-
cek zejména pak učebnic budou „tablety“, které budou vypadat tak, jako ve sci-fi filmech. 
Kousek bude plast nebo kov a zbytek bude jakási průhledná věc. Žáci a učitelé budou vy-
padat jako roboti. Budou mít kombinézy a bůh ví, jestli stále budou vyučovat učitelé. Třeba 
bude místo nich vyučovat robot. Dokonce ve škole bude jako vězení pro zlobivé žáčky, mys-
lím tím, že bude pod školou a taky tu bude nemocnice pro nemocné děti. Vězeňské vazby 
budou z laserů. V nemocnici budou pracovat stroje. Dokonce si myslím, že tu budeme bydlet
a jako pomůcky budou sloužit takové ty hologramy. Bude to nějaký stůl, na který když někdo 
dá ruku, tak se to učivo zvedne do vzduchu, a asi takový bude tenhle celý svět ne jenom naše 
škola. Zkrátka vše bude strašně moderní.

HANA STRAKOVÁ, 9.B

Ondřej Němec, 2.A Matěj Nevřiva, 8.A

Eliška Pokorná, 5.A Radek Pospíšil, 9.B

 Za 60 let si myslím, že tu už sice nebudou učitelky jako jsou teď, ale určitě budou tak při-
jemné a hodné. Žáky bych také nevyměnila. Ale to už k tomu patří. Protože když si vzpome-
nete, jaké to bylo na škole, nejsou tam jen vzpomínky, jak vám dala učitelka pětku a nebo 
poznámku. Jsou tam i vzpomínky hezké, akce se spolužáky, učiteli, výlety a spousta dalších.  
Učitelé se snaží pro nás dělat to nejlepší. I když si to někteří žáci nemyslí. Budou tu určitě 
hodně příjemní lidé. Ale nedokážu si představit, jak to tu bude doopravdy vypadat. Protože 
to záleží jen na nás.

MICHAELA BENDOVÁ, 8.A

 Hmm…naše škola za 60. let? To je docela těžká otázka, pod kterou si nic moc nepředsta-
vím, ale v podstatě jsou tu tři možnosti. Buď bude naše škola pořád stát na svém místě, nebo tu
bude stát úplně něco jiného, a nebo tady nebude stát nic. V případě, že by tady naše škola ještě
stála, si myslím, že bude ještě větší a třeba ani nebude stát na zemi, ale bude o trochu výš
a možná bude i ve vesmíru. Děti už se nebudou učit z učebnic a ani nebudou psát do sešitu, 
ale všichni budou mít svůj tablet, který bude sloužit jako učebnice, tak i jako sešit. 
A co myslíte vy? Jak bude vypadat podle Vás naše škola za 60. let? 

MARIE PODMOLÍKOVÁ, 8.B

Natálie Rábová, 9.B Jiří Rozsíval, 1.B

Matěj Ryšavý, 1.B Adam Skřeček, 9.B

 Naše škola za 60 let se podle mě dost změní. Nejen vzhledově, ale hlavně se obmění 
všichni učitelé, žáci, zaměstnanci. Do vybavení přibyde více techniky, kuchyň může být zau-
tomatizovaná. Některé předměty budou nové, některé zmizí. Myslím si, že se to bude měnit 
k lepšímu. Budou mít ve třídě počítače místo učebnic a sešitů, interaktivní tabuli a různé vy-
chytávky. Před školou budou Wi-Fi stromy a školu budou pohánět solární panely. Rozroste se 
i naše školní zahrada, vylepší se školní hřiště a určitě i tělocvična. Škole myslím, že zanechají 
svou typickou oranžovo-červenou barvu. 

DENIS VOHRABAL, 8.B
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Tomáš Slavkovský, 1.B

Kristýna Kabátová, 7.B

Daniel Macošek, 8.A

Vendula Zavadilová, 7.B

David Trlida, 2.A

Natálie Kosková, 7.B

Adam Menc, 8.A

Adéla Vitoslavská, 8.A

Práce bývalých žáků:

Škola mých snů

 Nehodnotím školy podle toho, jak vypadají, ani jestli mají více nebo méně tříd s odbor-
ným zaměřením, protože každá škola má svoje nej. A to je pro mě i pro druhé určitě to hlavní.
 Já bych nechala naši školu tak, jak je. Nepotřebuji bufety, ani automaty, ani podobné věci 
už proto, že je to drahé a není to zdravé. Nejsou pro mě důležité. Spíš si vážím toho, jací jsou 
někteří učitelé na nás, a proto mám k některým důvěru. Jsou to především učitelé středního 
věku, kteří už mají své zkušenosti, povídají si s námi o věcech, které nás baví, a toho si cením.
 Určitě bych ráda v dospělosti přišla za svými oblíbenými učiteli a poděkovala bych jim za 
to, co mě naučili a jak se ke mně chovali.
 Škola mých snů se nesmí posuzovat jen podle toho, jak vypadá, ale taky podle toho, kdo
v ní učí. Děti do ní by měly chodit s radostí a s potěšením, a ne s bolavým břichem ze strachu.
 Vím, že naše škola není úplně tou nejlepší, ale mně to stačí, protože do ní chodím ráda. Už 
i moji rodiče do téhle školy chodili a do dnešní doby na ni rádi vzpomínají. 

LENKA VRÁNOVÁ
To je moje sluníčko

 Když slyším slovo sluníčko, hned si vybavím svoje nejbližší. Ať je to rodina či přátelé, 
mám je ráda stejně. Vím, že jsou vztahy mezi námi někdy velmi napnuté kvůli malým a zby-
tečným hádkám. A taky vím, že se tyto maličkosti za nějakou dobu vyřeší, na duši nám však 
přeci zůstane malý vroubek, že jsme ublížili milovanému člověku. Ale také spolu prožijeme 
hezké, krásné, překrásné věci a chvíle, které nám uvíznou v paměti navždy.  
 A to je pro mě sluníčko.

KAROLÍNA PACÁKOVÁ

 Moje sluníčko je malování. Moc mě to baví a myslím si, že mi to docela jde. 
Ve volném čase maluji méně, ale ve škole se zúčastňuji i některých soutěží. Několik jsem jich 
vyhrála, například Děti, pozor, červená a Moje oblíbené zvíře. Každý rok od první třídy vyhrá-
vám jednu nebo dvě soutěže. Dokonce jsem byla oceněna i v Novém Přerovsku za svůj obrá-
zek fretky v soutěži Moje oblíbené zvíře.
 Malování jen bezvadné, mám v rámečcích své nejlepší obrázky. Doufám, že mi to do ži-
vota k něčemu bude.

PATRICIE VALDOVÁ
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Střípky vzpomínek  2015/2016
ZÁŘÍ
• První zvonění pro prvňáčky. Už počtvrté naše škola uspořádala netradiční první zvonění
 pro naše nejmladší – pro prvňáčky. Budoucí školáky přivítali úvodním slovem pan ředitel 
 a starší spolužáci, několika básničkami žáci ze 4. B. A potom už děti s rodiči a se svými no-
 vými p. učitelkami prošly školou do svých krásně připravených tříd. Zazněla přání, aby se
 novým žáčkům ve škole dařilo a líbilo. Zvukaři naší školy pouštěli písničky v tento den
 samozřejmě také všem ostatním žákům, kterým přejeme úspěšný školní rok 2015/2016.

• Špekáčkové zahájení školního roku. Už počtvrté jsme uspořádali pro naše nové prvňáč-
 ky netradiční zahájení školního roku. Tentokrát jsme si připravili 8 polosportovních dis-
 ciplín pro rodiče s dětmi. Bohužel jsme tuto část museli kvůli nepřízni počasí po 3 soutě-
 žích zrušit a přesunuli jsme se k ohništi.
 Jakoby zázrakem po chvíli přestalo pršet, a tak se alespoň tato část dne vydařila. Doufáme, 
 že špekáčky všem chutnaly a že byli všichni spokojeni. Děkujeme dětem i rodičům za 
 účast na akci.

ŘÍJEN
• Den dentální hygieny. Dne 1. 10. přijel do naší školy tým 20 specialistů, který žáky
 2. a 4. tříd seznámil s dentální hygienou. Krátká přednáška se věnovala hlavně péči o zuby 
 a zdravému stravování. Potom si už žáci u připravených stolů zkusili techniku správného 
 čištění zubů, prohlédli si maketu chrupu, vypracovali si zábavný kvíz. Na závěr si děti
 pochutnaly na chutné a přitom vhodné svačince.
 Děti nenásilnou formou získaly několik velmi podstatných informací k zdravému život-
 nímu stylu. Děkujeme celému týmu za pěknou akci pro žáky naší školy.

• Den evropských jazyků 2015. Dne 6.10. proběhla ve třídách druhého stupně akce s náz-
 vem Den evropských jazyků. Aktivity pro žáky byly připraveny tak, aby si cizí jazyky vyučo-
 vané na naší škole (angličtina, ruština, němčina) vyzkoušeli v praxi zábavnou formou.
 Zároveň se seznámili i s reáliemi zemí, kde své znalosti mohou uplatnit. Mimořádným 
 hostem dopoledne se stal pan Mgr. Karel Kocůrek, který se podělil s žáky o své osobní 
 zkušenosti a zážitky ze svých cest po USA. Ve svém vyprávění žáky seznámil s Amerikou 
 od východu na západ, od velkých měst až po původní obyvatele prérií.

• Den otevřených dveří ZŠ Želatovská

LISTOPAD
• Relaxační den pro děti s IVP 2015. 10 dětí s IVP navštívilo ve čtvrtek 5. 11. 2015 areál 
 Střední zemědělské školy v Přerově. Děti si zde prohlédly koně, poníky a drobná domácí
 zvířátka a následně je pak nakrmily. Na zpáteční cestě děti nasbíraly šišky a malé podzimní
 plody, které využijí k vytváření vánočních ozdob a dekorací.
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• Kolečkové dopoledne. Pro děti z naší školy jsme zorganizovali sportovní dopoledne na 
 kolečkových bruslích v hale na přerovském Výstavišti. Někteří kluci si vzali hokejky, zorga-
 nizovali si zápas a opravdu celé dvě hodiny se honili za in-line pukem. Ostatní děti brusli-
 ly podle libosti a chuti. 

 

• Expedice Albion - směr Velká Británie. Právě vyráží Expedice Albion. Všichni se těší na 
 nové zážitky a daleká cesta nikoho neleká.

 

• První den v Anglii. Vstoupili jsme na břehy Anglie a kocháme se výhledem na moře. 
 Všichni jsou v pořádku. Z trajektu jsme se přesunuli na Dover Castle a potom jsme jeli do 
 Hastings, kde jsme navštívili The True Crime a prošli jsme se po starém městě. Večer si 
 pro nás přijely rodiny. Všichni se máme suprově.

• Předvánoční trojdílna na ZŠ Želatovská, Přerov. Ve čtvrtek 26. listopadu se na ZŠ 
 Želatovská konal již druhý ročník Vánoční trojdílny. Děti si vyzkoušely svou šikovnost ve 
 školní kuchyňce, kde měly za úkol vykrajování, pečení a následné zdobení voňavých per-
 níčků. V keramické dílně si mohly vyrobit zvoneček, čekalo na ně i vázání adventních 
 věnců z jehličí a výroba vánočních přáníček z papíru. Pro rodiče pak bylo přichystáno 
 chutné cukroví a horký punč. Všichni si odpoledne užili a nasáli tu pravou předvánoční
 atmosféru.

  

PROSINEC
• Mikulášská pro mateřské školky. ZŠ Želatovská Přerov už počtvrté uspořádala dopo-
 lední mikulášskou nadílku pro mateřské školky. Stejně jako v předešlých letech si v tělo-
 cvičně školy děti zasportovaly, vyrobily si vánoční dárek, zazpívaly si s Mikulášem a na
 závěr si zatančily čertovský taneček. Při celé akci pomáhali čerti a andělé z osmých a de-
 vátých tříd. Děti a paní učitelky odcházely spokojené a vánočně naladěné.

 

• Talentová soutěž ZŠ v psaní na klávesnici. Vybraní žáci devátých ročníků naší základní
 školy se zúčastnili 8. prosince 2015 talentové soutěže ZŠ v psaní na klávesnici, kterou
 pořádala Obchodní akademie v Přerově. Naši školu reprezentovali velmi dobře. I přes do-
 polední problémy s výpočetní technikou se nakonec soutěž přece jen konala. Nejlépe si 
 v konkurenci 65 soutěžících vedl Adam Kubíček, který obsadil pěkné 13. místo, a Martin
 Baran, který zaujal 15. příčku žebříčku.
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• Předvánoční zpestření - parkour v tělocvičně. Přiznejme si to – hodiny těsně před Vá-
 nocemi se hrozitánsky vlečou. A tak každé zpestření výuky přijde vhod. V pondělí
 21. prosince si mohli někteří žáci druhého stupně vyzkoušet prvky parkuru. Nejezdili 
 jsme přes překážky na koních. Překážky v tělocvičně jsme zdolávali vlastními silami pod 
 vedením čtveřice zkušených borců ze skupiny L.E.A.D. parkour Přerov.

  

• Předvánoční zpestření - roboti v PC učebně. Dne 22. 12. 2015 jsme svedli souboj s robo-
 tem ve skládání Rubikovy kostky. No jo, byl rychlejší. Sebevědomí jsme si opět vylep-
 šili vlastním programováním robota v počítačové hře. A tady jsme byli fakt dobří. 
  

LEDEN
• Skupinová práce - přírodověda - Ekosystém les. Chtělo to téma – to máme podle osnov 
 předmětu, chtělo to skupiny – ty máme celoročně. A potom to už chtělo myšlenku, nápad, 
 ale hlavně spolupráci 10 kluků ve skupině. Výsledkem byly dva naučné plakáty, pro p. 
 učitelku to bylo cenné pozorování kluků při práci ve skupině – kdo řídil nebo chtěl řídit, 
 kdo bez remcání dělal a kdo využil čas k hloupostem – takovéto pokusy jsme vyrušili 
 hned v zárodku. 

• Školní turnaj ve vybíjené. 27. 1. 2016 odehrály třetí, čtvrté a páté třídy turnaj ve vybíjené.
 Všichni bojovali s maximálním nasazením a spolužáci je obětavě povzbuzovali.

 

• První vysvědčení našich prvňáčků

   

ÚNOR
• Tajemství přerovského zámku aneb Pojďte s námi objevovat historii (3. A) 
 26. 1. 2016 jsme se zúčastnili animačního programu přerovského muzea. Součástí hravé 
 cesty za poznáním paměti místa je osm interaktivních zastavení spojených s nevšedními 
 zážitky.
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• Želatovské sněhohraní. V Přerově po sněhu ani památky – ale my jsme si ho našli. Jezdí-
 me za ním do SPORT PARKU HRUBÁ VODA. Někteří se učí na lyžích a na prknech – to 
 je velká dřina - někdy vztek, někdy slzy, ale po dvou dnech už i radost z pokroku. Ostatní 
 se zdokonalují, pilují oblouky, vylepšují postoj, pokecají na lanovce. ALE „HORY“ SI 
 UŽÍVÁME VŠICHNI.
 

• Zápis do 1. tříd 2016. Dne 8. – 9. 2. 2016 přivítala naše škola budoucí školáčky. Děti plnily
 na jednotlivých planetách úkoly – s těmi jim pomáhali princové a princezny z řad starších 
 žáků. Budoucí prvňáčci museli ukázat, že umí poznávat barvy, spočítat zvířátka a seřadit 
 je podle velikosti, výslovnost předvedli na básničkách. Věříme, že se bude všem dětem
 u nás ve škole líbit.

 

• O družinového hadimršku 2016. V pondělí 22. 2. 2016 děti ze školní družiny soutěžily 
 v hodu míčků do košů, skákání v pytli, v běhu na překážkové dráze. Děti dokázaly, že jsou 
 rychlé, obratné a mrštné. 

BŘEZEN
• Velikonoční dílnička. Ve čtvrtek jsme uspořádali pro rodiče našich dětí tradiční velikonoční
 dílničku s kávičkou a zákuskem. Děti si s rodiči vyrobily velikonoční kuřátko a zajíčka, 
 těmito ozdobily květináč s obilím. Mohly si zkusit barvení vajíček v olejové lázni. Překva-

 pením pro účastníky akce bylo barvení na hedvábí. Děti s pomocí rodičů vytvářely nád-
 herné hedvábné šály na krk. A překvapením pro nás byla účast tatínků, kteří s dětmi tvoři-
 li, lepili, stříhali, barvili. Děkujeme rodičům i dětem za příjemně strávené odpoledne
 a věříme, že jim vlastnoručně vyrobené dekorace přinesou radost.
  

• Mistrovství republiky ve florbale - Mladá Boleslav (3. B)
 Několik z nás odjelo fandit našim starším kamarádům do Mladé Boleslavi na MR ve flor-
 bale. Užili jsme si fandění, kluci předváděli vynikající sportovní výkony. Sportovní zážit-
 ky nebyly jediné, které jsme si z Mladé Boleslavi odvezli. Navštívili jsme např. i ŠKODA 
 Muzeum v Mladé Boleslavi aj.
  

DUBEN
• Tonda Obal dorazil i na naši školu. Po třech letech opět na naši školu zavítali přednáše-
 jící, kteří našim žákům představili důležitost a význam třídění a recyklace odpadu. Projekt 
 Tonda Obal na cestách se u našich žáků opět setkal s úspěchem a spousta z nich si odnesla
 cenné informace, proč je důležité třídit odpad a také co se dál děje s vytříděným odpadem.

  

• Okresní kolo soutěže ve volejbale chlapců a dívek. Dne 14. 4. 2016 se v Městské 
 sportovní hale u Zimního stadionu konalo okresní kolo soutěže ve volejbale chlapců a dí-
 vek. Naši chlapci ve složení Daniel Indrák, Jan Mlčák, Radek Pospíšil, Adam Skřeček, 
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Maxmilián Mohapl, Jan Barveníček a Lukáš Zahradníček se umístili na 6. místě. Děvčata 
ve složení Eva Procházková, Tereza Vlková, Kateřina Horáková, Darina Hampelová, Tama-
ra Zahradníčková, Pavlína Zonová a Pavlína Pospíšilová vybojovala pěkné 3. místo za dvěma 
družstvy ze ZŠ Velká Dlážka, kde se na tento sport specializují.

Vychovatelky
Běhalová Jana
Bartošíková Zuzana
Bittnerová Vlastimila
Bradová Kateřina
Dohnalová Jaroslava
Dokoupilová Hana
Dokoupilová Jiřina
Gajdošová Miroslava
Grňová Zdeňka
Grygarová Jaroslava
Haasová Zdena
Horáková Blanka
Hrdličková Miluše   
Chovancová Jarmila

Chromcová Jaroslava
Indráková Zuzana
Jakobová Lenka
Janečková Iva
Janovská Alena
Januvková Alžběta
Jarošová Hana
Jemelková Ludmila
Klapáková Alena
Kopalová Anna
Křemenová Helena
Kučerová Edita
Laitochová Jaromíra
Leznarová Ladislava

Losmanová Ludmila
Lukášová Hana
Matějů Eva
Miklová Naděžda
Ministrová Jaromíra
Mléčková Miluše     
Motáňová Hana
Nováková Karla
Odstrčilová Jana
Pavelková Lenka
Pavlová Marta
Petrová Olga
Petrová S.
Roháčová Jana

Soukeníková Marie
Spáčilová M.
Steiningerová Vlastimila
Ševčíková Hana
Ševčíková Ladislava
Široká Marie
Školoudíková Jana
Špunderová V.
Vaculínová Lenka
Vavrušová Eva
Vavřínová Marie
Vérostová Marie
Vystrčilová Jarmila
Zimmerová Zdeňka

Učitelé a vychovatelky působící na ZŠ v letech 1956-2016

Učitelé I. stupně
Bočková Etela
Brindlová Květoslava
Čagánková Olga
Čechová Jaroslava
Čoupková Anděla
Dorazilová Růžena
Dostalíková Zdeňka
Fialová Božena
Fleischmanová Hana
Grmelová Jana 
Hánová Eva
Havelková Alena
Hebnarová Milada
Horáčková Jitka
Hradilová Dagmar
Hřebačková Miroslava
Hučínová Anna
Jankujová Alena
Justrová Lenka
Kalousová Milada
Karasová Věra
Kašinová Dita
Kicová Martina
Kohnová  Romana
Kohoutková Božena
Kolísková Květoslava
Konečná Danuše
Konečná Elena
Koplíková Věroslava
Králíková Anna
Králová Drahomíra
Krejčířová Marie
Kubáčová Jarmila

Kubátová Eva
Küchlerová Marie
Kunderová Jaromíra
Lacinová  Naděžda
Lančová Milada
Lepařová Jaroslava
Liškutin Oldřich
Machačová Anna
Maňásková Drahomíra
Maňásková M
Marčonková Vlastimila
Marešová Alena
Motyková Zdena
Mrázková Marie
Müller Bohumil
Němcová Jaroslava
Nováková Anna
Nováková Hana
Nováková Jana
Novotná Drahomíra
Obrtelová Pavla
Ondrušáková Marie
Opálka František
Pavlasová Jarmila
Pavlík Ivo
Pavlíková Růžena
Pavlová Marta
Pečenková Věra
Pernická Dana
Petrášová Danuše
Pivodová Marta
Pohludková Františka
Pojerová Marie

Pokorná Danuše
Pokorná Drahomíra
Prášilová Božena
Procházková Alena
Procházková Anna
Procházková Iva
Přívarová Alena
Rampulová Luďa
Rozsypalová Květoslava
Samohýlová Irena
Sedláková Jana
Sedlmaierová Emilie
Schubertová Marie
Skácelová Alena
Skoupilová Albína
Skoupilová Marie
Skulilová Milada
Slezáková Božena
Slezáková Helena
Stojan Jaroslav
Strouhalová Marie
Stříbrná Martina
Svozilová Anna
Šafářová Věroslava
Šarmanová Marie
Šimčíková Jana
Šimoník František
Škrabalová Ludmila 
Škrabanová  Alena
Šomanová Marcela
Švagerová Jarmila
Tománková Jarmila
Uhlířová Marie

Uvízlová Ludmila
Vaculínová Gabriela
Vašek František
Vašková Marie
Vybíralová Nataša
Zapletalová Barbora
Zatloukalová Ivana
Zavadilová Jarmila
Zbořilová Jiřina
Zbořilová Miluše
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Pozn.: Seznamy pedagogického sboru byly sestavovány podle kronik školy. Omlouváme se proto, pokud některé jmé-
no chybí. Příjmení žen jsou v případě sňatku v době jejich působení na škole uváděna obě.

Učitelé II. stupně
Ambrosová Jitka
Antošová Dagmar
Baďurová Jana
Barboříková Vladimíra
Bařinová Alena
Bubíková Stanislava
Burian Vojtěch
Děcká Marta
Derichová Zdena 
Dlouhý Josef
Dočkal Josef
Doleželová Helena
Doležalová Irena
Doležel Slavomír
Dutková Věra
Dvorský Přemysl
Dvořáková Květa
Dvořáková Zdena
Fárková Zuzana
Fikarová Ivana
Geršlová Jana
Grulichová Jaroslava
Haganová Hana
Hamerská Alena
Hána Milan
Hápová Jaroslava
Hatlánková Jarmila
Havlíková Margita
Hermanová Lenka
Hlobilová Vlasta
Hobzová Marie
Horská Božena
Hýzlová Marta
Chajda Radek
Chajda Vojtěch
Chlebaňová Pavla
Chmelař Stanislav
Idzikovská Ilona

Indrová Šárka  
Jakubcová Jana
Janoušková Danuše
Januvková Alžběta
Jindráčková Irena
Jůrková Zdeňka
Kalábová Martina
Kaprálová Dana
Kargerová Lenka
Kirchnerová Jana
Kocfeldová Milena
Kočarová Alice
Kohoutková Božena
Komárková Hedvika
Konečný Zdeněk
Koupilová Danuše
Kozáková Naděžda
Kozáková Vladimíra
Kremlová Anna
Kristková Alena
Kučerová Iva
Kuchařová Hana
Kundelová Svatoslava
Kupková Květoslava
Lakomá Dagmar
Lakomá Dana
Lesák Jaroslav
Losmanová Ludmila
Malíková Eliška
Malíková Eva
Maňásek Jaroslav
Mašková Květoslava
Matějková Zdena
Mazáčová Věra
Mrlíková Marie
Navrátilová Eva
Nop Radoslav
Novák Česlav

Nováková Jana
Nováková Ludmila
Nováková Petra
Novosvětská Marie
Odložilíková Zdena
Odstrčilová Jarmila
Ondrúšová Marie
Opálka František
Opatrný Pavel
Ostrožlíková Jarmila
Ovečková Lenka
Pavlíková Růžena
Pešková Eleonora
Petřík Antonín
Pivodová Jarmila
Pospíšil Antonín
Pospíšil Václav
Potůčková Iva
Prášilová Božena
Priesolová Jarmila
Prinke Vladimír
Roháčová Jana
Rozsypalová Květoslava
Ryšánková Marta
Ryšavá Jana
Sedláčková Eleonora
Sedláčková Eva
Sekerová Pavla
Skácelová Věra
Sobek Karel
Sohlich Jiří
Spievogel Jiří
Spievogelová Ludmila
Stojan Stanislav
Strouhalová Marie
Svozilová Ludmila
Šafářová Věroslava
Šebková Jaroslava

Ševčík Jaromír 
Ševčíková Hana
Školoudík Jaromír
Šmída František
Šponarová Anselma
Šponerová Helena   
Švrček Jaroslav
Teska František
Tomanová Jana
Trna Jan
Uvízl Oldřich
Valigurová Vlasta
Váňová Jarmila
Vašíková Míla
Vavříček Jan
Verlík Aleš
Veselý Jaroslav
Vidrmanová Lenka
Vlček Vojtěch
Vojzola Jiří
Volný Čestmír
Votrubová Marie
Vyňuchalová Irena
Vysloužil Jarmil
Vysloužilová Květa
Wettheimerová Jarmila
Zapletalová Žofie
Zatloukalová Eva
Zatloukalová Lenka
Zifčáková Zuzana
Zímová Eva
Žampach Antonín
Železná Jarmila
Železný Petr
Žemlová Nela
Žůrek František

MY PŘELÉTLI JSME ZNÁMÝ ŠKOLNÍ PRÁH 

A PŘES DVA SCHODY JAKO KDYSI UTÍKÁME.

POSPĚŠME SI, POSPĚŠME, V PRSOU BUBNUJE NÁM, 

SCHOVALO SE NÁM DĚTSTVÍ DO ČTYŘ STĚN.
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